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 ךלמילא יבר רעד

 מ.ב1נ1נ! £1!חרס>׳1<ר^11

 םשמ 11£0£ ££1\1£\׳£££11

 \ ץ|(1(1ו$>1 *(:ז$וסח ס> |1וס £ח£||$1ו $סחן, 014 *וי׳ון 0ס1(. £ס*חו 3ח(1 חוו1$וס 1>/ >4ס$£* אב(1וז (1885-194 3).
 0חן |"ס1):1סח2*<1 װסז$וסמ װזג$ קס811$1ו*(1 גחסחץחוסס$1ץ 8ץ 5. 6ג$(סחו$1(ו וח 1923. 7>ו< (ז*1 גח8 חוס$1ס
 ו״סז< ץ>ו1(ס1|$>וס<1 6ץ >4. אג(11ז וח 1927, ג$ ץ/ז11 ג$ וח (>ו£ גט(1וסז'$ 6סס1</4 1<*חןו 0ץ/ח וח 1929.

 װוז 1ג$1 $(גח1ג ס( (>ו* סז1£1חג1 (*ג( ז*ג(1$: "£ז >וס( ן*(סח ג 6וו(ח 8*ח*($ / 0ח £*גס£(: חו* <1גז( $>וסץח
 חוסץח ח!(! / 0ח £*$>וו1(( <11 1(גק*1ץ* ג1ו*ץחו. 01 $(ו!1(*ז* 1<3ק*1ץ* (ווח >1*>)ח >4*ץ1*|(>ו-£|ץ£, / >1ס1
 סץ$£*$1ו(*1( <1*חו <1ג1*$ ג 1גץ£. / 0! 1'ז*ץ1*1(>ו* 1<גק*1ץ* >וס( £*>וסק1(*( 6!ג ()סז $(*1ץ* / 1)ח ג!1(1ו 1גז6!(מ חו1ו
 <1!1<1גק*ז-£*($גץ£."

 0! ח<11<1!1(* קסץ1(*ז >וס6ח ($!זזו1>1<1!1( £*£1(11(, / 1)ח 1>זסמ(יח(111( £*£0$ח ג!1(>ו חו!( ו׳גץח. / 01 1ו1$(11(*
 !(]*גמוסחמו זח1ו ח*$1ו*ז ווח(*זח סז*חו, / 14ס6ח £*>װ11ץ*1 6!2ח 1ו*1מ (0£ גזגץח." (11* ץגי״ח*<1. $ג1<1 1( י״ג$
 *חסח£1ו, גח<1 $*ח1 1ו!$ וחוו$!*!גמ$ >וסחו*. 71ו* <1(גוח1(*מ 1>גמ(1 ס/ 6ג1>1>! ^4*ץ1*1(1ו-£1ץ* <1גחס*(1 גח<1 *גץסז(*<1
 חו*זז!1ץ, **ס)ו3ח£!ח£ 1ח$(זחחו*ח($. 7>ו*ץ *גזס(ו$*<1 וומ(!1 (!גיו׳ח.)

 ךלםילא יבר רעד זא
 ,ךעלײרפ רעײז ןראודעג זיא

 ״ךלםילא ךעלײרפ רעײז ןראװענ זיא
 ןיליפת יד ןאטענםױא רע טאה
 ןלירב יד ןאטעגנא טאה ןוא

 .ײװצ יד סרעלדיפ יד ךאנ טקישענ ןוא

 םרעלדיפ עקידלדיפ יד ןוא
 ,טלדיפעג קידלדיפ ןבאה

 .ײז ןבאה ,טלדיפעג קידלדיפ ןבאה

 ^2 (!©ז 861)6 £1!חו6ץ161(1ו

 12 96״סזח 26ץ6ז /ז6ץ16(<>ו,

 15 ס^״סזח 26ץ6ז >ז6ץ161(זו, £1!זח6ץ161(>ו,

 £1סז 6ז סץ$961סח <1!1>!1ח

 טח >וסז סח^סזסח ז1!(>ז!1ח

 0ח 96$>י!1(1 חס1(>ו <1! >!(116(5 (1!ז506ץ.

 עח (1!>!41(1!1<6 >!(116($
 £1ס1נח >!<11<1!1( 96><(11ז,

 8ס6ח >!(11<1!1( 96>!<11ז,>וס1נח 26ץ.

 ךלםילא יבר רעד זא ןוא
 .ךעלײרפ רעם ךאנ ןראװענ זיא

 ,ךלםילא ךעלײרפ רעם ךאנ ןראװעג זיא
 הלדבה טכאםעגפא רע טאה

 ילתפנ ׳ר שםש ןטים
 .ײװצ יד םרעלקײפ יד ךאנ טקישעג ןוא

 1>ח 32 (16( 86>)6 £1!חו6ץ161(>ו

 12 96ץסזח חס1(>ו זח6ז >(6ץ161(1ו,

 12 96^סזח חס1<>ו חו6ז >(6ץ161(>ו, £11חו6ץ161(1ו.

 £1סז 6( סק96חו31(>וז >ו3ץ<1ס16

 ^1!זח $1ו3חו65 866 א3>זס1ס

 טח 96$>וו1<ז חס1<>ו <1! ק3ץ1< 16(5 (1!ז$ץ6ץ.

 סרעלקײפ עקידלקײפ יד ןוא
 ,טלקײפעג קידלקי_יפ ןבאה

 .ײז ןבאה .טלקי_יפענ קידלקײפ ןבאה

 0ח (1!ןנ3ץ1<1<1!1<6 ק3ץ1(16ז5

 י-<ס1>ה ס3ו׳*<|<ציי( 9603\(|(1ז.

 >־1ס6ח 03ץי<,<1!,< >וס1)ח זסץ.

 ךלםילא יבר רעד זא ןוא
 ,ךעלײרפ קראטש ראג ןראװענ זיא

 .ךלםילא ךעלײרפ קראטש ראנ ןראװעג זיא
 לטיק םאד ןאטענםיוא רע טאה
 לטיה םאד ןאטעגנא טאה ןוא

 ײװצ יד םרעלבםיצ יד ךאנ טקישענ ןוא

 םרעלבםיצ עקידלבםיצ יד ןוא
 ,טלבםיצענ קידלבםיצ ןבאה

 ײז ןבאה טלבםיצענ קידלבםיצ ןבאה

 0ח 32 (16( 8666 £1!חו6ץ161(6

 12 93״סזח 90( $6ז3ז1< >(6ץ161<6,

 12 90ץסזח ^סז 56ז3ז1< >ז6ץ16><6, £1!חו6ץ161<6.

 £>סז 6ז סץ$961סח <1ס$ 1<!ז1

 0ח 6סז סח^סזסח <1ס$ 6!ז1,

 0ח 9656!1<ז חס1<6 (1! ז$!זח616ז5 (1! ז$ץ6ץ.

 0ח <11 ז5!חו61(1ו1(6 ז5וחו616(5

 1-(ס6ח ז5וחו61(1ו1< 96ז$!חו61ז

 61ס6ח ז$!חו61(1!1( 96(5וחו61ז, 6ס6ח 26ץ.

 ^660 8366! £1!חו6ץ161<6 ץו/3$ זחסזזץ, 66 זסס(< ס>> 6!$ ס6ץ13<נז6ז!6$, קט( סח 6!$ 9י3556$,

 3ח<1 $סזחזחסח6<1 61$ (ץץס >!<1(116(5. \^/66ח 66 ^זסוי׳ זח6זז16ז. 66 זסס1< ס>> 61$ זס66. <1סחח6<1 61$

 03ק 3ח<1 $סזחחוסח6<1 6!$ (ץץס סץזח631!$($. /\ח<1 ץץ6סח 83661 £1!זחסץ161<6 6603זחס 60$13(!ס. 6ס
 זססו(6<1 61$ $366316 קסץסז 3ח<1 $סחוחוסחס<1 61$ (ץץס <1זטחוחוסז$.
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 \71X11 ¥£1,200א "££^110 ס0¥ס1' ידוד הכל ןגאז לעװ ךיא זא

 (=011(3009 סח 016 (ז80וססס3| 9(66(109 (0 016 3806801 6(1(16. ?061(3664 10 //4/366( (ס/6/0( 10

 \/)|08 10 1 938. 1ס 018( 1/6(3100, 016 011(4 3(8028 (6(6(5 (0 016 /|44|56|5( 804 210015( 0101/60160(5 :

 /\2 /1(6 1/6/ 209ײ •י ($10ח181ח.. 42 //(6 1/6/ 2090 //4/56/5/0.../ //4/56/5/0 1/8(/ /5/00/5/0,

 /56/(/־6/(/־68/ה* 06/660 153ץ ׳21סס13(5*...\/\/660153ץ */(44156(5(5*... /!44(56(5(5 6600016 2!סס(5(5)

 3(096(5 10 016 1)01(64 3(8(65 34464 016 '/56/66/01י(6((8(0 6001 016 5009 */\//5/01* (^1(80)65) :

 "///5/01 1(6/ /66 8ץ/(6 48456ץ/ס* (1 \א((1 (611 ץ011 0( 01(00163), 0 ( 4ס4!(6 £(5605(6(0, /־/60/396 ס/

.405/0/ 4811756 

 ?34 0( 016 0960109 0161ס4ץ 15 5101113( (0 ^6(86801 (ג014(8460י5 '/׳6/0/ 268 3/6 /5/005 /8/(6/6(*

 /0/ץ. 311 ץסס 43096(6(5 ס( 2(סס)6ססו 6(3 סק6(60ס 83( /<ס/(663

 ,ידוד הכל :ןגאז לעװ ךא זא

 .םיב־יריב־ירישט :ןגאז ריא טלאז

 ,הלכ תארקל :ןגאז לעװ ךיא זא

 .םאב־יריב־ירישט :ןגאז ריא טלאז

 ,םיב־יריב־ירישמ ,ידוד הכל

 ,םאב־יריב־ירישט ,הלכ תארקל

 ,הלכ תארקל,ידור הכל

 ו םאב־יריב־יריב־יריב־ירישט

 ןײרפער

 ,םאב־ירישט ,םיב־ירישט

 ,םאבײריב ,םאב־םיב ,םאב־םיב־ירישט

 ,םאבײרישט ,םיבײרישט

 .םאב־םאב־םיב ,םאב־םיבײרישט

 ,יריבײריבײרישט ,יגא ,יריבײריבײרישט ,יגא

 ז םאבײריבײריב ,יריבײריבײרישט ,צא

 ,םאבײריבײריבײריבײריבײרישט ,יגא

 ז םאב־םאב־םיב־םאב־םיבײרישט

 ,עניגמ רעדניק :ןגאז לעװ 7א זא

 .םיבײריבײרישט :ןגאז ריא טלאז

 ,עלא בוט־לזמ :ןגאז לעװ ךא זא

 .םאבײריבײרישט :ןגאז ריא מלאז

 ,םיבײריבײרישט ,עניגט רעדניק

 ,םאבײריבײרישט ,עלא בוט־לזמ

 ,עלא בוט־לזמ ,עניגמ רערניק

 ז םאבײריבײריב־יריבײרישט

 \2.ו1<1ר \/©1209? :1©1<זרס <גסץס1!,

 2ס111ח 209? :ז31ווח1-!נ1ח-1כ1חח.

 /\211<1ו ץ/@1209? :!■1<ח33 (ס16,

 2ס1!1ח 209? :13(ו1חו'-1כוח1-1כ3חו.

 1©1<!וס (גסץזנו,(8!ו:ח1-1כ1ח1־13ותו,

 111<ח351ס16,15!ו1ח1-!נוח1-1כ3זת,

 16)<!וס <!סץח1:,111<ח351ס16,

 751ו1ח1-!כ1ח1-1כ1ח1-1כ1ח1-1ג3חזו !

 £6(ו*3וח :

 78!ו1ח1-1כ1חח,151ו1ח1-1כ3חו,

 78!ו1ח'-1כ1חח-1נ3חו,1נ1חו-1)3חזו,1נ1ח1-1נ3חו,

 78!ו1ח1-1נ1חו,18!ו1ח1-1נ3חו,

 78!ו1ח1-1כ1חו-1נ3חח,1כ:חו-1נ3חזו-1נ3חו.

 ז31ו1ח1-1כ:ח1-1נ:ח1, 3ץ,ז31ו1ח1-1נ1ח1-1כ1ח:ו

 ז3!ו1ח1-1נ1ח1-1נ1ח1,1נ!ח!-1נ1ח!-1נ3חו !

 ^ץ,ז3!ו1ח1-1כ1ח1-1כ1ח1-1כ1ח1-1כ1ח1-1נ3חו,

 75!ו!ח1-1נ1חו-1כ3חו-1נ!חו-1נ3חו-1נ3חח !

 /\2 11<!ו \/61 209? :י<ו?<^©ח חח3ץ?6,

 2ס111ח 209? :13!ו1ח1-1נ1ח1-1נ1חזו.

 /\2 11<!ו ץ61 209? : חזו321-1ס\/ 316,

 2ס111ח 209? :ז5!ו1ח1-1נ!ח!-1נ3חו.

 !<:חס16ח חו3ץ?6,ז8!ו!ח1-1נ!ח:-1כ!חו,

 ^/1321-1ס\/ 316,15!ו1ח1-1נ1ח1-1נ3חו,

 א!חס16ח חו3ץ?6, חו321־זס\/ 316,

 75!ו!ח1-1נוח:-1נ:ח:-1נוחו-1נ3חח !

 \\׳6שח 1 $3ץ "^סחוס, חוץ 6£1ס<׳0(1," ץסס \^ו11 (סק1ץ "/.1/ן/(/-6///-6(ו//ן.״

 \\׳6סת 1 צ3ץ "!^ץ ס6ו14ז6ח," ץסס \<ו11 זסק1ץ "/.1/ן/(/-6/(/-6(//ןן.״

 \\׳!וסח 1 צ3ץ "(לממ£(81ט18(!סח!■ (ס ץסח 811," ץסט \י/ו11 ז6ק1ץ "/57//(/-6/(/-6(ו//ן.״
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 סז 1<מ£א£ר5£ עצענערק יר

7116 

 \^סז(^5 1>ץ 112(1< ^6(סז (1900-1952); זח(ו31€ 6ץ 3. 1כס1סח51<1. קט1>1(8(י6(1 (ח ססזח(נס56זי5 סס116011סח
 (ח 1931.

 ,־ועסאנ ןענײז ןזארנ •וװ .טראד
 .טכארטראפ עצענערק א טײטש

 רעסאװ ןעןצ ךעלדײם ןעםוק
 .טכאנ עלא רעםע יד טים

 .ןרעב עסםװ יװ ,ןוז רעטנוא
 ,דאם ןםיורנ ןיא נעט ןםקאװ

 ןרעטש ןופ ןצש רעטצװ ןיא ןוא
 דאר א ןיא ןטא' ןצנאט

 ןזאלב ךעלטניװ םעפעטם יד ןופ
 ;טנערברעד לרעםפ א ןוא

 ,ןזארנ יד ףיוא ךעלדײט ןעײנ
 .טנעה יד ןיא רעםע יד טימ

 ,רעסאלב ןוא סאלב הנבל טרעװ
 ,טכאנ רעד ןיא ןעם טקיופ ץעגרע

 ,רעסאנ ןענטז ןזארנ װו ,טראד
 .טכארטראפ עצענערק א טײטש

 םסח1, \זס 9<־02ח 23ץח6ח ח836ח,

 3זוז©ץ1 3 1<ח6ח6136 (3ח1וי81<ור(< /,)

 (<סחח©ח חר6ץ0161<זו (3(6ח ץ036ח

 זץי11 (11 6חו6ח 816 ח8(<זו1.

 טח(6ח 2טח. ץ| ו/3ץ36 (נ6חח,
 \/8(<3ח (69 1ח 9זסץ3ח 30(1,

 טח 1ח \/8ץ(6ח 3(18ץח (ונח 5זו(6חח
 78ח(5ח ץ8(ח 1ח 8 חס0.

 7סח <11 5(0ק65 ץ|ח(|0|<זו 1נ1ס2ח

 טח 8 (8ץ6ח1 (16ח1)ח0ח(;

 06ץ6ח חח0ץ(110|<זו סץ1 (11 91020,

 ^1( (11 סחו6ח 1ח <11 !וסח(.

 ו/6ז1 וסץסחס (כ188 סח זנ1856ח,
 £ח90(5 קסץ1<( חוסח 1ח <10ח ח81<זו1;

 □סח(, ץס 9>־02ח 28ץח6ח ח836ח,

 ^(ו(6ץ( 8 1<ח6ח6(50 (8ז1ח81<זו(.

 זזוסחס ו״זוסחס £ז3$$ס$ 3ז€ זתסזס \״61, 3 \״ס11 $0מ<1$ 1ס$( וח (1וס11£1ו(. ¥ס11מ§ §וח1$ ססמוס \״ו11ו
 ק3ו1$ (ס <1ח3\\׳ \״3(סח ס\׳סחץ מז£1ו(. טח<1סז 11ו6 $(וח, 111(6 \״1ו!(6 663ח$, (1ו6 <13ץ$ £חס\״ ומ (1ו6
 סחס1ו3ח<1. <\ח<1 ממ<16ח (1ו6 <1ו$0מ( 1וןי1ו( ס( (1ו6 $0ח$, ץסוו(1ו$ <13006 1מ 3 ס1חס16.

 !7זסזמ (1ו6 $(6קק6$ (1ו6 1נח6626$ 1נ1ס\״ 30(1 3 (וז6 1גטזמ$ סט1. 0וז1$ \״311< סח (1ו6 §ז3$$ \\׳!(1ו ק3ו1$

 וח (1ו6!ח 1ו3ת<1$. 71ו6 זמססח 1כ66סחו6$ ק3|6ז 3ח<1 ק316ז. 5סחו6סמ6 <1חטמו$ !ת (1ו6 ת!£1ו(.
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 $1ו(6ץ( 2 1<26 ־ 06 ־ ־

 £חו

 חב - $6ז

 £חו ^תנ

 ^זס ־ 20 23ץ -060

 ז/1ס<16ז31ס

 0סח( \׳ט
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 £5^75?*.1 םעשמפאל

 5(ז3ײ׳ 51וקק£ז5

 ק0(נט13ז $סח9 וח קס13ח0 1נ6(סז6 \/7סז1<1 װ/3ז 11 3ח<!13(6ז וח 1(ו6 0ח((60 8(3(6$. 5סח9 (נץ ססמיקו16ז
 ^ס$6ק(ו (ו/11ס(61< וח װ/3ז$3\וז וח 1(ו6 1930־$.1(ו6 $סח9 06^6$ (זסחו 3 0ס$$ו3ח $סח9 "130(1." ז60סז060
 (נץ יז(<101$(ו $(ח96ז-3ס1סז 03ו׳1<1 1״16<1ס(( סח 3 78 ז.ק.זח. 0ס1סחו(נ(3 <1($1< (£-9089. 89350). * $(חו(13ז
 ו׳6ז$(סח ױ/3$ קס(ג1($(ו6<1 (נץ 01ח3 8(6(ח(נ6ז9 (ח 761 £\ז!\ז וח 1984.

 ,עצרפ רעדלעװ .רעדלעפ ףיוא ןיב ךיא
 ,םולב א יװ ןסקאװעגםיוא

 עצנ םעשםפאל ןטכאלפענ ןוא
 .םורא ןופ טײקליטש רעד ןיא

 :ץירפער
 ,ןטס ריא .םעשטפאל ,ךע

 ,ןננם ריא ,עקניביל סעשטפאל
 ןטארטעצ ןוא ןטאשעצ באה׳כ

 .רעדלײװ ,רעדלעפ רעביא

 11<(ו 01ח סץ1 (61<16ז, \ז61<16ז !זפץס,

 0ץ$96\ז31<8ח וז1 3 01טזח,

 0ח 9©<1ס1<1ו1ח 13ק($1ו6$ ח8ץ6

 1ח 06ז $(ו(111<6ץ1 (טח 8זטחו.

 0ס(זס1ח:

 £1<1ו, 13ק($(ו6$, 1ז זח3ץח,

 1_סק($(ו6$ (ו(כוור1<6 1ז חוסץח.

 1<(ו' (וס(נ ($6$(וס(ח טח ($@(זס(ח

 (1ב6(־ (61<נ6זץ^61(16ז.

 ,ןעגנאפעג ץראה ןיגם ננױ 55 סאה םע
 ,קילב ןננז טים טפושיפראפ ןוא

 ןעננאנענםור55 רעדלעפ ןיא ןיב׳כ
 .קילנ ןכמ טים ןפערט וצ ךיז

 £$ 1וס( 3 ץטח9 זחסץח (וסז1$ 96(30960, ■ ׳.. ,*י. ,

 1_1ח (סז1<1$(ו6(( חו1( 2סץח (נ111<, _

 (<1ר׳1כ(ח 1ח (6106ז 3זטחו9693ח96?ו

 211<1ר ($ט (ז6(ח זח1( חוסץח 9>ו1<.

 :עטאט רעד זײב ןראװענ זיא
 *טנײה-־ןב-וש-ןניז ריד נונענ טעױ. םע —

 עטאכ רעד ןיא ךימ קירוצ טבצרט
 ײנ םאד ףיוא םעשטפאל ןטכעלפ

 12 96\זסזת (נסץ2 <56ז (3(6:

 — £$ \ז6( 96חט9 <גיח 23ץ4ב.$]נסץס .(1־1ץ7נ1.

 7ז3ץ5( ($טז!1< חו11<(ו 1ח <16ז 1<(ו3(6 '׳י׳ "־

 £161<(ו(ת 1סק($(ו6$ סץ( <1ס$ ח3ץ.

 ןעניפש ןעםונענ טכאנ יד טז<ה׳ם יװ
 ,טכארטראפ ליטש ,תודום עריא

 ןענינאב זיכ ןאד רים ןבאה
 .טכארבראפ דלעפנ^ק םעד ןיא

 ו/1 $'(וס( <1! חפ1<1ו( ^©חטזזוסח $(וק1ח6ח

 1ז6 $סץ<16$, $(ו(11 (3ז1זס1<(1(,

 1־1ס1נח זח1ז <13ח (ג12 (נ391ח6ח (
 1ח 06זח 1<£>זח(61<1 (3ז(נז3(<(ו1. ^

 1 §זסײז |ן|<€ 3 חס״סז 1ח חס1<1$ 3ח<1 ײזו1<1 \״סס<1$, 3ח<1 6זסו<1ס<1 $1וקקסז$ ס( $(ז3\\׳ (ח ((וס $11סחסס

 3זסטח<! חו€. 1־1סץ, $11קקסז$, חוץ <1ס3ז סחס$. 1 (ו3\׳ס (זס<1 3ח<1 (ז3חוק1ס<! 1ח ץסט ס\׳סז חס1<1$ 3ח<1
 (סזס$($.

 ^ ץסטח§ חו3ח $1ס1ש חוץ (ו63ז1 3מ<1 (נס\\׳1(<:1ו£<1 חוס \\׳!(1ו (וו$ §|3חסס. 1 זס3חוס<! 1(וזסט§1ו 1(וס חס1<1$

 (וסק1ח§ (ס חוסס1 (ו!חו. ?3((וסז (נסס^זחס 3ח§זץ: — ¥סט'\׳£ (נססח סט1 1סח§ סחסט§(ו. אס <1זס\׳ס חוס
 (נ3ס1< !ח$!<1ס (1וס 1וט( (ס (נז3!<1 $1!קקסז$.

 /\$ $ססח 3$ ז1וס ח!§(ו( 1נס§3ח (ס $ק!ח $ס((1ץ !($ $ססזס($ 3ח<> \\׳ס$ 1ס$( !ח (1וס<ו§1ו(, \\׳ס \\׳<זש
 (ס§ס((וסז (111 <13\\׳ח !ח (1וס ססזחחס1<1$



 1^0(16(31ס

 1עח £6 ־ 0ס1(1ו - (ח 1בק ־ ($1ו6$ חגץ 1ח ז16ז $1ז(11 - !(סץ( (יסח 3 -



 סן׳קא םס¥0£ו^1 צ^^ס^ז ספמ ס^ו(^ ךאר רער טפאלש םערױב ןפױא

 71וס 7(16 £ססז 1$ /\$16סק

 * $טזז@811911ס $סח0 סי 8 18זח11ץי$ קסוז8ו1ץ. \^סז0$ 0ץ 8סז1 81ו8(1ז (1876-1922); זחס$1ס 0ץ קסזס(2
 1-11ז$1ו1>ס1ח (1880-1948).\0/סז<13 סח<1 זחס$1ס קס(נ11$חס0 1ח 1918 (נץ *4. 1<1קח1$. 71ו1$ 1$ סחס ס111וס סץס1ס
 0( 11 יו׳1001$1ו $סח0$ 1ז8ח9181ס0 1ח1ס 8ס9918ח 11ו81 י״סזס $ס11ס זחט$1ס 1ח 1948 0ץ 0חו11ז1 81וס$18)(0\ז1ס1ו
 1ח ת־סזמ ./סװ׳/ג/ו ^ס//ז /יסס/זץ, 0ק</$ 79. 71וס 8סחק סקקססזס(/ 1ח 8 $11ס1ר(1ץ \ז8ז1ס0 (סזחו 1ח 81ו8(1ז'$ ק1סץ
 /יו׳זסחל/ </סח $/ו<ו$(סז (4(>ז81ו8חו 1(וס 5(וססחו8(<6ח), קט1>119(וס<) 1ח 1910 *11(ו 8<10(11סח81 $18028$.

 1ח (1וס 8ס\ז1ס1 1)ח1סח, (1וס 8סחק \א8$ 1190(1 (ס <נסח(ז8$1 ((וס ס10, "חוס10ץ" \ססז1<1 יזז11(ו ((וס חס״ז
 8ס\ז1ס1 ץסוג((ו; "0ץ1ח />סץ</סזמ /וסחק/ </סז </ס/(/>,/ 7$(זקס</ס/ז( זמ/( $/?/זו</ס/ס/(/ו./ 5/ו(סץסח ץס(ח סץ/ </סז
 (זס/ז/ו./ 7זסץ/וסץ/$ (זסץס /(/ח</סז/ס/(/ו./ ^/(ס $/ו(ס(/ זוז( 2//ז/ו סץ$,/ 7סץ//מ/זס קסז$/וסץחז/ס/ס/(/ו./ ץ<זקח(
 קסץ( /ח קס$ סזסץ$,/ 0ץ$ק/סץ/(/וח <// />סץהז/ס(ס/ז/ו./ 5/ו/חו/( /ו/זמ/, ס/(סז $/ז/וס/(/ו,/ /(/(/ח/זס קס($ס/(ס/ס/ז/ו,/

 י׳זזקח( ($/ח</ח ^ס( </סח> </ס/ז/ו,/ 6זסחסח ו׳ס/ח ו׳ס/(ס/ס/ז/ו." (^(וסוזס 1(וס 8((1ס (ו&חקס ((וס $(ו1חס1ס<1 זסס(;
 ץססחק חוסח $(8ח<1 סטסז<1 — (זסס<1סחו'8 <1ס\זס(6<1 ס(ו11<1זסח. 7(16 ס1<1 (סיזיזח זס$($ — (82ץ 11(116 קססק1ס.
 7ס<ו((ו ססס3 סס1 (ס $(זס(ס(ו 1(וס1ז 11חו(>9. *4ס1<1ץ $1(ץ,יזז11(ס<1 זסס(, 11(116 ס1<1 (וס($. 7סס((ו יח111 קס( 8 (סז<נ(ו
 (ס ((וס זסס( סח<1 ס1<1 *סז1<(3 יזז111 (>סזח.)

 0סז1חס 1(וס ((01008118(, ((וס זס(זס1ח *89 096<1 1ח ססוזסזס( 80חס$ $<וס(ו 8$ '7ח /<828זזמס" (1ח ((וס
 (וסזזסס!(): "//סק, /וסק ס( 820ץ,/7//סח <// (/סץ סץ/ח $/ו(זסץ" (אס, (וס. (1ר1$ 1$ (וסיזז ((וס 1168$ 11ץ סח (1וס
 $(זס*).

 ׳ךאד רעד טפאלש םעדיוב ןפיוא
 ,ךעלעדניש טים טקעדענוצ

 ,דניק א טגיל לגיװ ןיא ןוא
 .ךעלעדניװ ןא ראנ טעקאנ

 :ןײרפער
 ,יוזא טא ,פאה ,פ(4.ד

 .יורטש םעד ךאד ןופ ניצ יד טםע

 ,גיװ א טײטש םעדיוב ןפיוא
 ;ריא ןיא ןיפש א טראד ךיז טגיװ
 םיוא תױח םאד רים ןופ רע טיצ

 .רים רע טזאל תולד םעד ןוא

 ןאה א טײטש םעדיוב ןפיוא
 ;טיור־רעצפ זיא םאק ןםז ןוא
 ןגראב ץענרע כבװ ןםם לאז

 .טיורב לקיטש א רעדניק יד ראפ

 0ץ1ח 1נסץ<16חו 3(ו1ס(( <16( <13(<(ו,

 73(196<161<ז חוו( 3(ו!ח<1616(<(ו;

 0ח 1ח ץן^( 1191 8 1<!ח<1,

 א31<6(׳ 9<נ(' סח ץ|ח<]6161<(ו.

 ^סאיסוח:
 אסק, (וסק, ס1 82סץ,

 £31 <11 (5:9 (טח <13(<(ו <16חו 3(ו(זסץ.

 0ץ1ח (נסץ<16חו 3(ו(6ץ1 3 ץ|9,

 \7!91 2י1<(ו <1סז1 8 3(וק!ח 1ח 1ח;

 7311 6( (סח חווז <103 (<(ו3ץ6$ סץ$

 0ח <16חו <13163/|021 6< חו1ח.

 0ץ1ח (גסץ<16חו $(ו(6ץ1 8 (וסח

 טח 23ץח 1<3חו !2 (3ץ6ח-חסץ1;
 2ס1 חח3ץח \ז3ץ(נ 6/96($ (גסז^ח

 £3ח <1! 1<!ח<16ח 3 3(ו(!1<1 (נחסץ1.

 ׳\(>ס<׳ס 1(וס 3((!ס 1(וס זסס11$ 3$1ססק; ו1'$ סס\׳סזס<1 *ו1(ו $(ווח81ס$. /\ח<1 וח 1(וס סזצ<11<: 1(וס ס(ו(|<1 11ס$,
 ח3(<ס<1 *ו1(וסס1 <1|3קסז$.

 (1סק, (וסק — 1(ו!$ 1$ (וס* 1(וס £031 031$ $1ח3* (יזסחו ((וס חסס(־.

 1ח 1(וס 3(1!ס ((וסחס $13ח<1$ 3 סח3<11ס 3ח<1 3 $ק!<1סח זסס(<$ 1ח ו1. [( $בק5 חוץ 111ס 3ח<1 1ס;1\׳<:$ ו״ס וװץ

 קס\׳סז(ץ. 0ח 1(וס זסס1־ $(3ח<1$ 3 חסס$(סח 3ח<1 1($ <:סחו1> 1$ חסזץ זס<1. 1יסח1ו3ק$ זװץ \\ו1ס \\׳111
 $װסססס<1 וח (יסזחט\י׳1ח{י 3 קוססס ס(־ (>זס3<1 1סז 1(וס ס(ו11<1ן-סוו
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 4ח<58ת1ס

 0ץ • 1ח 1יסץ • <1סחו י.1ו1ס(< (!סז <1ג1(1ו,— זלוו • ןי/-חוו< 1)110 • <!<■ -1ז1<11,

 >^תו £ £ ^תו

 ^1 —-*-[ך;-^—■) }-]-[ # נ--^■-■)> ן (> ע-
<* 

 - ,1)100 8 >£>1 1)ח ש ײ - ןין

1 
 וחח - <1* -1ס1$1ו. אב ־ !<€1 ,§סז סח

 ^תו £7 ^תו /ן^/חסומ ^תו

 1*<1ח <1ג1(}ו (!(תו $)ו(זסץ. £$( <1ו 1$ו§ 0( 2 - 2סץ, אסק, 1וסק,



 $אז\.יומ£££ קשמש1.£ סו£ס£מא£ קסא ן*פ ענרעדליג ,עלערעפ-עלערינש

 1^11(10 311־1ח2י 1_#1((16 ?631*1

 ןגט1נ11$1ו6<11נץ 5. 0!ח*1גטז9 3ח6 ק.743ז61< וח 51. ק616ז55טז9, 1901;זחט$1ס וא3$ ןנט1נ1151ו6<11נץ .)סx1 €1ז=ס11<5סח9.16
 £ח961 1ח 1909. 31$ס 1ח (1ו6 ס1ו!1<1ז6ח'$ <נסזחןנ113|(סח 0/ <ן/7</6/־זו© (>3\/6. 1949. 7!ו6 1!ח6$ ס11(ו6 30״6ח1 ס1 1>ו6 1^65$!31ו
 ןנןג63ז 1ח חטזח6זסט$ 53(נ1נ3ז1ו '<3ס<1 ס1 /\6ז3!ו3זח' ןנסץ6ז3. 71ו6 זח61ס<1ץ וזוז35 ט$6<! (סז 3 1־161נז6ױ/ 5009 ־143-3161ו3
 י3ז156חט־ (0ח 1ס 0טז 13ח<1). 231זח6ח ^1ס(61< 3150 5ט6זת!(16<1 3ח £ח911$1ו 1וץזחח ־קז3!$6 \׳6 1!ו6 1סז0־ ווו׳1ו!ס1ו 146ז1ג6זן1
 קזסחוזח $61 1ס 11ו!$ זח61<א1ץ. 71ו!$ 5009. ז6ח<16ז6<1 1נץ 1סז!ח 51<13חו1נטז9, !$ סח6 ס( 11ו6 זחס$ו ןגסןנט13ז $סח9$ !ח 11ו6
 .זח(נ £ס11< £ז15 קזס^סחו3>1621>1

 ,ןן<פ ענרעדליג ,עלערעפ-עלערינש
 .ןא ןביוא טציז דוד ןב חישמ

 ,טנאה רעטכער רעד ןיא רעכעב א טלאה
 .דנאל ןצנאג ןפיוא הכרב א טכאמ

 ,רןץװ זיא סאד - ןמאו ןמא ,יוא
 .רן<י סקיטנײה ןעמוק טעוו חישמ

 ־ ןראפ וצ ןעמוק רע טעוו
 ןראי עטוג ןייז ןלעוו

 - ןטײר וצ ןעמוק רע טעוו
 ןטײצ עטוג ןײז ןלעוו

 - ןײג וצ ןעמוק רע טעװ
 .ןייטשנײא לארשי-ץרא ןיא ןדיי יד ןלעװ

 31וח1ז616 ןנ6ז616, 9'1<16זח6 (סח.

 ^(^1װ61<1ו 1נ6ח 0ס\ח<1 21(3( סץלח סח.

 1-1311 3 ל61<!ו|£ז־וח1<16ז ז61<1ו(6ז 1ו3ח1,

 ^31<1ו1 3 (נזס1<1ו6 סץ(ח 93ח(5ח 13ח<נ.

 0ץ, סחוסץח ו/6סזח6ץח, <105 12 ץסז,

 א4651ו(61<1ו \ז©11<טזװ6ח 1ו3ץח1!1<$ ץסז!

 \/6( 6ז 1<טחו6ח 1$ט (סזח—

 \/61ח 23ץח 90(6 ץסזח.

 \/6( 6ז 1<טזװ6ח ($ט ז3ץ(ח—

 \/61ח 23ץח 9ט(6 (53ץ1ח.

 \/6( 6ז 1<טחו6ח ($ט 9©ץח—

 \/61ח <1! ץו<1ח וח 6ז6($-ץ!$זס61 3ץח5(ו(6ץח!

 1.!ח1ס 5(ז1ח£, 111(16 ק63ז1,£ס1<16ח 1נ3חח6ז—ז1ו6 א׳16$3131), *6 $סח ס/03י/)<1,1$ $!זז1ח£ סח 1ו!$ (1וזסח6. 7)6 1וס1<1$ 3 §ס()161
 וח 7וו$ וו§1)( (ו3ח<1 3ח<1 $3ץ$ 3 (נ16$$ומ§ /סז ז)ו6 6מ(1ז6 13ח<1.

 01ו 3זת6ח 3ח<1 3זח6ח—(1וו$ 1$ זזט6: 71ו6 \׳(6$$ו31ו \״!11 ססחו6 (1ו!$ ץ63ז.

 171^6 ססחו6$ ח<1!ח£ וח 3 \\׳3£סח,(1ו6ז6 \״!111)6 §סס<1 ץ63ז$. 171)6 ססזח6$ ח<)וח£ סח 3 1וסז$6,(1ו6ז6 \״ו111נ6 §סס<1 (וזח6$.

 171ו6 ססזח6$ \י/ב11<!ח£,(1ו6 16\״$ \״!11 <1\״611 !ח £ז6($ 1$ז361.
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 ק1מץ 1\1ס 3 £^ו((1ס 5סוו2 וח ¥ו<1(1ו$|ן

 שסזז15(נץ 5ס״1ס1 ¥10(115*1 ןמסו ¥סץ5011<ס(1ו3ז (1908-1962).1ו 15 3150 51109 35 "21ח9 2*וס זזווז 3 1ו0ס1ס וח ץו0ו51ו.־ 71וס
 זווס5וס 1נץ 1-|0חסס1ו (<סח (1898-1972) ״/35 ״ז״זוסח 6ס1סזס י/\/סז10 י/י/3ז 11.

 ^סו5*וס £103001. <כס1סזווח1$1, וווזזסוס 1ח |1וס 0ס״זו51ו £סחווז3ז0 סח 0סחס 26, 1968 1וס״ז 1וס סס-3סו1וסזס0 11וס ״/סז05 1ס
 סחסס(ו 1<סח־5 חוס1ס0ץ 1סז 11וס 1ו1חו ־01 1זסץ1ס1<1וס 1ס1נ1$סח1זוו,־ 1ח ¥/3ז53״ז, 1938, 5(3זז1ח9 11וס 3010ז5 21וו93ח 3ח110
 יזסחו 11וס (11חו, 6ס11(וס סז^וזס!ו״סז05 יזוזסזס:־51ו(נ11 3 (3090 חו1ז סץ1 ץ1015(ו, / X0500וסחו3ס1וסז.131סז (1וס 5סח9 י״35 510
 £ז 201 23ץח 1<1ו5(0151ו סח חס9!(1151ו. / £2 0!(נס6ס5(ו1 31סץח / 2ס11<סחסח סץ1<1ו 0ז$1ו(סץח / 0ח ס1<ס סץ1<1ו 3 חו!($וזס-1סח(51
 סץח. / 51ו(נ11|.$1וןנו1|,1<1ס2חוסז1ס1<1ו.$1ו(ג111. / י/ו 3 ץ!0!$1ו 630$ (נסח1<( סח (11(; / !<1361.)<13)ב1.(נ3ץ1<ס1ס1<6 90$1ו\ז1ח0. / £סז905ח9
 ס1 חוסח ($סזס$ 3($!ח0.־ (ק0ץ זחס 3 סח^ס (ח 'ו׳166(51ו; !( $1וסס10 6ס 1-(3$510(ס 3ח0 ז!ס6. 163( ^זסחסחס 6סז$ס11 $6סס210
 .סח0סז50ח0 !( 3ח0 03ח<כס 3 וווזס00(ח9 03חסס (ס !1. ק0ץ.(נ0ץ, חוס5ו<נ(3ח5,(נ)3ץ 6ס״ז 3 0סוזוז(56 6ס30 ץססזח$ 3זו0 1סס1$
 סטוס1<1ץ. 0זסחו5,1ס1 ס$ (סז^סז ססז 1זסס6)ס$ חסוזוז). 6309 .0309

 .י/י/6סח 6ס י<ו/3$ !ח \/00!וזס5(ס1< 60009 16ס וי/3ז. £16ססחו 93וזס (6ס 5009 (ס 3 0ס״ז(56 $(ח9סז (זסחו 00550. \׳03ז$ 01סז
 זסס0(נ(!סח (סז (6ס ס6!ס( ז366!ס1 א4ס50סוווז. 0366!0ס0361_ס!61סוויז!ח 1ח (י1סי/וז ¥ס0< 1ח 1968. 6ס יזוז3$ 5סז(נח$ס0 (ס 6ס3ז 3 )3
 ח(סז 5(!$(<וח (זסחו 0ס55!3 5(09 16ס (ס11סיזיז!ח9 וזסז$)סח:־56(ג!$6,11ק!11.(0ס2חוסז1ס1<$6,6ק!1(, / \/! חסז 3 63(ז3ץ(סז חוסח(03$6
 ח9( חװז 0ס$ 10חו!1<-9זסץ50 110. / \/1 $'2109( 61סץ2 3 $סוזס(!56סז ץ(0* (ק0ץ. ק0ץ. חוס$!ס!3ח$. ק0ץ./\5 סח1ץ 3 (זסס0!2 /)11)
 .(חוסח (סס15. 8(09 חוס (6ס 9(03( (1סזץ $סח9 3$ סח1ץ 3 5סיז!ס10סוזוז 5(095

 ס 8009 יזי/35 31$ס 303ק(ס0 0סחח916ס >-1ס1סס3ס$1:־56ק!126ס חווז 3 (3090 סץ5 (סח ק1סץז1חו / £סח 0סחו (ס11< ($02סץ(ח16
 סח (5056(גזסץ1ח, / ^21<!ח0סז.9<סץ5 סח 1<1סץח. / 2ס1ח (וסחסח 0ס$ (3ז56(סץח/ 1)ח ס1<0 3 (סח($ס1ס 96ץח"(ק1סץ חוס 3 (3090
 ס( 3 (נ60(נ1ס 503((סזס0 3זו0 015)נסז5ס0. (63( ס6!10ז6ח, סז^ס 3זו0 $חו311. $6סס(0 66 360 (ס סח0סז$13ח0 ,09663)18 )3600
 ח0 ז6311ץ 03חסס). 16(5 5סח9 יזיז3$ $סח9 !ח (6ס 8זס30ו״3ץ (נ0ץ 7/76װ׳3//.^חס16סז 9601(0 5009 ־1ח 1<ז3ץסוז1<6"(1ח א!01ח9)3
 יז״3$ 31$ס 303ק(ס0 (זסחו (61$ 5009. £(6חסחוס$!סס109!5( א4!ס6361 £1(נסז1 !ח(סזחוס0 ססזחק!1סז5 (63( 6ס 6ססז0 16ס (סחס
 (וחזו(6סס1 (66 ז6(ז3!ח) 3$ 3 60$$!0!ס ק!ססס ־¥!5חוס1<6ס 66חו311<6ס51<6ס"(זסחו 8ס1<סי/!ח3,זסססז0ס0 סח 3 78 זןנחו 01$<כ 6ץ
 (ו1ס2חוסז 561סץחו1<6 0ס1<6זחו3ח 1ח (6ס '20$. 610 3($ס 6ס3ז0 (6ס (סחס (ג13ץ60 6ץ וז1ס1(ח!8( 1_ססח 5<כ6וזו/3ז(2 3ח0 ס0ז!חס(!5(
 ./\ח0ץ 5(3(חו3ח

 ,שידיי ןיא עלעדיל א רימ עשז ליפש
 ,שודיח ןײק טינ ןוא דײרפ סע לאז ןקעוורעד

 ,ןײלק ןוא סיורג ,עלא זא
 ,ןײטשראפ סאד ןענעק ןלז<ז

 :ןײג לאז עלעדיל סאד ליומ וצ ליומ ןופ

 .ףײרפער
 ,ליפש .לרעמזעזעלק ,ליפש ,ליפש

 - ליװ ךיא סאװ ןוא ןײמ ךיא סאװ ךאד טסײװ
 ,רימ ראפ עלעדיל א ליפש ,ליפש ,ליפש

 וליפעג טימ ןוא ץראה טימ עלעדיל א ליפש

 56ןנו1 26© חרוז 3 110616 1ח ץ!01$6,

 06ח/61<ח 2ס1 65 (ז6ץ0 סח ח15611<6ץח !<6(0656,

 £2 316, 9זסץ5 טח 1<16ץח,

 2ס1ח 1<6ח6ח 0ס5 (3ז56(6ץח,׳'

 £טח זחסץ1 (5ט חוסץ1 0ס5 110616 2ס1 9©ץח!

 ח6(ז3!ח:

 56(נ!1, 56ק!1, !<162חו6ז1. 56ק11.

 \/6ץ5| 0ס1<6 \/05 !1<6 חו6ץח טח \/05 !1<6 ו/!1—

 56ק!1. $6ק11, $6ק11 3 !!0616 (3ז חו!ז.

 56ק!1 3 !!0616 זח(1 630$ סח חו!( 96(!!!

 ,ןרערט ןא ןוא ןצפיז ןא עלעדיל א
 .ןרעה ןלאז עלא זא יוזא ליפש

 ןעז ןלאז עלא זא
 .ןעק ןעגניז ןוא בעל ךיא

 ןעװענ יװ רעסעב ןוא ךאנ רענעש

 •םולש ןופ לדיל א רימ עשי ליפש
 ־סולח ןײק טינ .סולש ןײז ןיוש לאז

 .ןײלק ןוא סיורג ,רעקלעפ זא
 ,ןײטשראפ סאד ןענעק ןלאז

 ןײנאב ךיז תומחלימ ןא ןוא גירק ןא

 /\ 1!0616 סח 2)(!$ח טח סח (זסזח.

 56ק!1 32סץ 32 316 2ס1ח 66זח,

 £2 316 2ס1ח 26ח

 11<6 166 טח 2(ח96ח 1<6ח ^

 566ח6ז חס1<6 טח 6656ז ו/ו 96\/6ח

 56סו1 266 חו!ז 3 1(0616 1טח $6ס16זח'

 2ס1 $6סץח 23ץח 56ס16זח. חו( 1<6ץח 1<6ס16חו!

 /\2 1611<6ז. 9<סץ$ טח (<16ץח,

 2ס1ח 1<6ח6ח 0ס$ 13ז$616ץח,

 0ח אזו9 טח סח חו!1(<6סוח6$ 2(1<1ו (נ39סץח
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 ,ןעמאזוצ ן׳לעדיל־ס ןעגגיו ריםאל
 •ןעסאמ ןײא ןופ רעדניק יײ ,דנײרפ עטוג יײ

 ,גנאלראפ רעקיצנײא ןײס
 ,קנארפ ןוא י.ירפ ןעגנילק לאו׳ס

 ־ננאזעג ןײס ךיוא .גנאזעג סנעסעלא ןיא

 1סחו1ז ?(ח^סח 5י1וס1ש1ס 15028חוסח

 ¥ו 91ו16 (ז8ץח9,\ז1 (\(ח96ז (טח 6ץח זח0חו6ח'

 (\^8ץח 6ץח(3(1ז6ז (סזומח^,

 5י2ס11\11ח96ח (ז3ץ ונח (ז8ח(\

 1ח 816חו6ח5 9ש78ח9׳ סץ(ז1ו חו8ץח 9028^9'

 נו,ת■ ן_ן יס־ז^
 5(וקו1 21וס חווז ס (ו - <>ס-16 1ח ץו - ()וגזו, . 0סז - \׳ס - 1<ח 2ס1 05 (ז<:ץ<1 ״ח חו1 1<6ץח

 0חו £

 ^ ]ך■]:-1—
 —ו־^ן־' [ ן׳ ןי ־וי-ןז^

 ן,- /"ך~(י ״־ ן1" ^ ן

 1(6 - חסח <1ס$ (3ז-$(ו16ץח, £סת ^2 8-16 §זסץ$ סח 1<16ץח. 2ס1ח 1<(ו1 - <1ס$(ו _

 סוװ
 אס/׳־סוזו

0 £ 0 

 , 1<162 - זח6-ז1, $1וק!1, 16 2ס1 §6ץח! 5(וקז1, $(וקז1 זתסץ1 ז$ס חוסץ1 <1ס$ 1ו - <1ס -

 ^זח
 נד_

 0חר £

 5(וק!1, $(וק!1, $(וק11 3 סח \וס$ 11<1ו \׳ו1; \׳סץ$ז <1ס1<11 \׳ס$ ו1<1ו זחסץח

 /ו
 £ 0ס

 ■1 חןיןיןך^ןיןיןןיץיענ^. נ ;.־ [ ] ־ * -|ן

 (ו - <16 - 1ס (בז זח1ז.

 1—־־= ״

 5(וק11 3 1( - <16 - 16 זת!( (ו3זז$ סח זח!( §6 - 01!

 (י|3ץ זח6 3 1(װ1€ $סח§ וח ¥1<1<1ו5)ו—זח3ץ (ו \י.׳31<ס ןסץ 3ח<1 חס $טזןנז($6$, $ס סו׳סזץסחש, ץססח§ 3ח<1 ס1<1. 03ח ווח<1סז$(3מ<1
 (ו. 1_€1 ו(י£ $סח§ §ס ^זסמו מוס1ו((ו (ס מוסטו(ו.

 (י(3ץ, חוט$(סו3ח$. ק13ץ—ץסח (וחסײז \<ז1ו3( 1 (ו3\׳£ (ח חו(ח<1 בח<1 \״(ו31 1 \״3חז. ?!3ץ 3 1ו((1ס $סח§ (סז חוס—ק13ץ 3 1ו((1ס
 $סח§ \״(ו(ו (וס3זו 3מ<1 (סס1ומ§.

 ׳4י 5סח§ \״(ו(וססז $!§(ו$ 3ח<1 \\׳!((וססז (63ז$—ק|3ץ $ס 6\׳סזץסחס סגח (וס3ז ו1, $ס ס\׳סזץסחס 03ח $סס |'זח 31ו\יס בח<1 1 03ח
 $וח§ ס\׳סח 6סזזסז 3ח<1 חוסזס (נס3<ו(ו(1ו11ץ ז(ו3ח (גסןיסזס.

 ק|3ץ זתס 3 1(זז1ס $סח§ 3לססז קס306—1ס ז(וסז6 (וס קס^סס 31זס3<1ץ,1סז (ז חסו (וס 3 <1ז63זח, $ס ח31וסח$ §ז6סז גח<1 $זח311 03ח
 טח<1סז$(3ח<1 (ו 3ח<1 חסז (ח§3§6 (ח 631(10$ 3ח<1 \\׳3ז$.

 1_סו'$ $וח§ ו6ס 1(זז16 $סח§ (ס§סז(ו£ז 1(1<ס §ס<א1 (ז(סח<1.1$(1<ס ס)וו1<1זסח ס(-סחס זחסז1וסז. א1ץ סח1ץ זס<ןסס$ו ($ ז(ו,רז (ז זוח§
 סונו (ז66|ץ 3ח<1 (וסחס$ז1ץ—(ח ס\׳סזץסחס'$ $סח§,זחץ $סח§ וסס.
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 םױבײוישט

 1ח סח<^6ח1< אגח קסץ^ו ^חוו©ו לאימע לגייפ ןופ קנעדנא ןיא

 ראכ א ןיא אד טא רימאל

 רוד וצ רוד ןופ ןעגניז

 דיל א ,ןוגינ א ,רמז א

 טימעג רעזדנוא ןיא ןבעװש םאװ

 םאב-םאב-םיבירישט ,םאב-םיבירישט

 םיוב ןופ ןגיױוצ יד ןעשטפעש

 םאב-םאב-םיבירישט ,םאב-םיבירישט

 םיוש רעד םעילאװכ עקיבײא ןופ

 דײל ןופ רעטניװ רעד ןיא קעװא

 דײר עשי7י ןעמולח׳ם ןוא

 דיל א ,ןוגינ א ,רמז א

 דימ ןיוש ןטראװ ןופ לאמ לײט

 םאב-םאב-םיבירישט ,םאב-םיבירישט

 םיוב רעד ןוז רעד ךאנ טקנעב

 םאב-םאב-םיבירישט ,םאב-םיבירישט

 םיוש רעד ןוז רעד ךאנ טקנעב

 ראכ םעניא אר טא רימאל אט

 ראה יד ענםעװ ןופ ןטכעלפעצ

 דיל א ,ןוגינ א ,רמז א

 : טילבעצ 7י גאט רעד ןצראה ןיא

 םאב-םאב-םיבירישט ,םאב-םיבירישט

 .םיוש רענעדיד רעד טעשטשילב

 םאב-םאב-םיבירישט ,םאב-םיבירישט

 םיוב ןופ ןעמולב יד ןקעמש

 1_סחװח ס1 <נס 1ח 3 1<זרסו־

 21ח96ח !טח ס1סו־ז3ס <1סו־

 £ 26חו6ז־, 3 חוסח, 311<נ

 \/05 51ו¥61כח 1ח טחס126ח 96חוו1 :

 751ו1חפ1חו־1נ3חו,151ו1חפ1זח־1נ3זח-1נ3חו

 81ו6ק151ו6ח ס1115\ז3ץ9ח 1סח 1נסץזח

 751ו1חפ1חו־1נ3חו,151וווו1)!זח־1נ3זח-1נ3זח

 ^טח 6ץ1נ11<6 1<1ו\ז31ץ65 ז16ז 51וסץזח.

 /\\/61< 12 ז16ז \/1ח16ז 1טח 16ץס1

 □ח 5'1<זוס16זח6ח ץ1<1(51ו6 ז6ץס1

 ^ 26זח6ז, 3 חו^ח, 311(1

 76ץ1 חוס11סח \/3ז1ח 51וסץח זח1<1 :

 751ו1ז11נ1זח־1נ3זח,151ו!זו1נ1זח־1כ3זח־1כ3חו

 06ח1(1 חס1(1ו <16ז 2טח <16ז (נסץזח

 75!ו1ז11נ1זח־1נ3זח,151ו!ח1נ1זח־פ3זח־1נ3חו

 86ח1(1 חס1(1ו <16ז 2סח <16ז 51וסץזח.

 7ס 1סזח1ז סז <1ס !חסזח 1<1וסז

 7561161<[ו1ח 1וגח \/65ח6 <111וסז

 ^ 26זח6ז, 3 חו^ח, 3 11<1

 1ח 1ו3ז15ח <16ז 109 211<1ו 1561נ111 :

 751ו!ז!1נ1זח־1נ3חו,151ו1ז!1נ1זח־1כ3זח-1נ3זח

 81151ו15[ו61 <16ז 23ץ96ח6ז 51וסץחו.

 751ו1ח1נ1זח-1נ3זח,151ו1ז!1נ1חו־1נ3זח־1נ3חו

 81וזח61<ח <111נ1טזח6ח 1וגח !נסץזח.

 (דס1<81 וומ מו 112ו1< :0זס1נסז ) ( רעבארז .שז : קיזומ ןוא טםקעט )
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 ז^װװװססו^&ו

 6 18 זת6חרס1ח8 (1ס ?8חחץ ^^1£1

 ו8ח(סח8 סח ס(וס6טח)0

 סיטחס 96ח6ח8(1סח 6 1י8ט(חס

 טח ח6(ח8וח, סחס זח61ס(116, סח ס1ו3ח1

 : חסס8 קסח(סח8 סח חסע8 0116

18(1101)1(11-681X1, (861חו61חח-68חח־68חח 

 ^וגחחוטחסח( 168 6ח8חס668 (16 1י8ח6ח6

 ח161חו-68חו, (361ח161חו-68חו-68חו1361

 .סטחח6 (163 789^68 6(8חח661168'1

 ר 1\/©ח (16 (1ס11|61וח 68( 1ס1ח)*_1

 ק8חס1©8 ]ונ1768 ח§ץ/6ח(, 168 )£

 טח ח6(ח81ח, עח6 01610(116, עח ס(ו8ח(,

 : ק8ח(ס(8 183868 (1י8((6ח(1ח6

 ו1ח161חח-68חו, (3(ו1ח161חח-63חו-68חו)78

 י8ח6ח6 86 !30911!( (1(1 8ס16(1_1

 ו1ח161חח-68חח, (3(ווח16!חח-68חח-68חח)73

(.'6011016 86 1809111( 80|6||. 

 ,ס(ו6>/611א (1<1 קחח(6חחק8 1.68

 חסטסח8-168 6ח86חו06516

 )טח ח6(ח8)ח, סח6 01610(116, סח ס(ו3ח

 : סונח 3י6ק8חסט1( (18ח3 חס(ח6 ססססח[ 16

 ווח1(נוחו-()8זח1 (3(ו(ח11נ1חו-1)3חו־1נ8זמ)73

 חו116 1'6ס1וחח6 3סץ6ט836

 ו1חו1נ!חו-1)3חח, (3(ו!ח!()!זח-1נ8חו-1נ3חח)73

 ! טח8 <16 1י3ח(נח6 56ח(6ח( 3! 1נסח16) 168

76x^6 6( 380888) 68וח113|0|116: >180(ןט 
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 \׳>\8אז7$ח1<£$ סעקשטינראװ

 0(1 חוק11ח£$

 ח<)וחע$1ס קס(נ1151ו6()1נץ 1״1ס!5(ו6 86וי69סו/51(1. 1962. 1ח 1(ו6 ״6/5וסחx1 3נס(נ11$?16<) 5ץ 7.1. 03(>3ח; x1 (6)קס11<5סח9. 76
 ר3( יו׳. 1. 03(ו3ח (נחח95,(1ר6 5סח9 6ח()5 \״1ו(ו;־\\/ט ח6חו| חו6ח 3 י/3ץ1נ616? / \/ס1111((ו 96(י3* 3 י/3ץ0616. / \/ס1( 21 חו1ז1)
 חו31((ו( י/3ח5(1<161<(ו"(ש1ו6/6 ()065 סח6 96( 3 ״/'(6? 1( 1 (ו3ס1 3 \״1(6, 5(16 י/י/סט1<) חו3(<6 חו6 ()סחוןנ11ח95.) 7(ו6 5סח9 י״9635
 >ןנס6115(ו6<1 (נץ 1״1. 0ס1()1ח 1ח 1972.1( י״35 ןנסןנט13ח26<1 (נ/ (״י35ס(ו3 06חץ3 (״13(2 1ח (1ר6 3((3ח96חו6ח( ס( 1־13זזץ 4חו1 50)3
 ח()י//35 3150 3 ןנסןנס13ז זסןנסחסזץ ןנ(606 ס11(ו6 5סי/16(־ץ/1()()15(ו 58096/ (״115(ו3 /\16^3ח()זסי/1ס(ו,ווי/(וס (ו35 3 <)ו1(6ז6חו 0)305809
 ־\/1ו ח6חו( זח6ח 3 (נס1<(ו6ז (50 65ח ()!\/3זח15(ו1<65, / \/6ח 11<(ו 1ג1ח 3(6ץח סח 231(5, סח (6(6ז סח סח 5(וזח3115־ (1/7(ו6ז3023:6)5
 ח 1 96( 3 (נסץ (ס 63( 1(ו6 י/3זח15(ו1<65 ״י/(ו6ח 1 חוץ5611 3חו י/י/!1(וסט1 53((.״י/1((וסט( ןנסןנןנסז 3ח<)י//8((וסס1 5ןנ1ס6? (11(6ז311ץ:03
 .(()ס(ו1ס1<6ח (3

 ׳ ו
 יןעמ טמענ װו ,דלאװעג

 - ןעמ טמענ װו ,ןעמ טמענ װו
 ןעשטאק ףיוא טערבנשקאל א

 יסעקשטינראװ יד
 ,ץלאמש ןא ןוא ,ןײײה ןא^

 - ץלאז ןא ןוא ,רעפעפ ןא ןוא
 ןעשטאק ו* טערבנשקן^ל א ,יגאי

 :סעקשטינראװ יד

 יןעמ טמענ װו ,דלאװעג
 ־ ןעמ טמענ װו ,ןעמ טמענ װו

 ןדײנש וצ ףיוא רעסעמ א
 יסעקשטינראװ יד

 ,ץלאמש ןא ןוא ,ןװײה ןא
 ■ ץלאז ןא ןוא ,רעפעפ ןא ןוא

 ןדײנש וצ ףיוא רעסעמ א ,>*<■
 וסעקשטינראװ יד

 3 7'־'^ ז־^&זךעז

 >ח?
 ז־״

 36\/31(),\/ונ ח6חו( זת6ח?

 1^ח©חו(~1ת6ח,\/ט-ח6זוו(־חו6ח
 \ 1ס1<5(וח1נז61 סץ( 1<3($(ו6ח

 נ!\/3זח11$(ו1<6$? י נ

 כח (ו6ץ\/ח, טח סח 81וחו31(5,
 נח סח (6(6/, טח סח 231(8 -

 כ<3 1ס1<81וח(}ז6(-^8ט 1<3($(ו6ח
 נ;\/3זח1(8(ו1<6$!

 36\/31(),\/ט7ו6זח1 חו6ח? ־(//

 /ט^ו6זת(־תה6ח,-\/ט-ח6זח(-{ת6ח--

 \ חו6$6ז סץ( ($ט 8(וח3ץ<)ח ^

 נ;\/3זח!15(ו1<65? : ו
 3ח (ו6ץ\/ח, טח סח $(וחו31($,

 נח סח (6(6ז, טח סח 2311$ -
 ־$, 3 זח656ז סץ( (8ט 81וח3ץ<)ח
 נ;\/3זח!(3(ו1<65!

 יןעמ טמענ װו ,דלאװעג
 - ןעמ טמענ װו ,ןעמ טמענ װו

 ןכאק וצ ףיוא לפעט א
 י יסעקשטינראײ יד

 ,ץלאמש ןא ןוא ,ןװײה ןא
 - ץלאז ןא ןוא ,רעפעפ ןא ןוא
 ןכ?<ק וצ ףיוא לפעט א ,יוא

 :סעקשטינראװ יד

 4 •׳י- זץ/ריי^ ^•׳■/י סד יןעמ טמענ װו ,דלאװעג
 • ןעמ טמענ װו ,ןעמ טמענ װו

 ןסע וצ ףיוא רוחב א
 !סעקשטינראװ יד

 ,ץלאמש ןא ןוא ,ןװײה ןן^
 - ץלאז ןא ןוא ,רעפעפ ןא ןוא

 ןסע וצ ףיוא רוחב א ,יוא
 (סעקשטינראװ יד

 ׳׳״׳

* 

 36\/31(),\/ט ח6זח( זח6ח? ך

 /ט-ח©חו(-חה6ח^\/טדו6זח(ז-זח0ח־־ג

 \ (6ק1 סץ( (8ט 1<ס1<(וח

 נו \/3זח!(5(ו1<65? ׳7
 נח (ו6ץו/ח, טח סח 3(וחו31($,
 )ח סח (6(6ז, טח סח 231($ -

 ־$. 3 (6ק1 סץ1 ($ט 1<ס1<1רח
 נ!\/3זח((5(ו1<6$?

 ז׳־■' ן
 361/31(), עט חסחו( זח6ח?

 /(!״06זת1 חו6ח,\/ט חסזח( זח6ח -

 \ (נס1<1ו6ז סץ( ($ט 6$ח > י •

 3!י/3זח(($(ו1<6$?

 כח (וסץו/ח, טח סח $(וזח31($,
 )ח סח (6(6ז, טח סח 231($^

 ב^. 3 לס1<(ו6ז סץ( 1$ט 6$ח
 ל!י/3זח!($(ו(<6$!

17 



 0וװ
 1\1ס(1סו־י(ס

 0ס-\׳31()! \^1ו ח6חוו _ וחיח? 0ס-\׳י1<|ן \׳״ חסחו( _ חוסח? 0ס -

 01> 0חו 0חו 0חו

 1ס1<-$)וח־6ז61 סץז 1<8 ־ ($1ו6ח <11 \׳יז - ח!$1ו - - ח6חו(_ חוסח? \>י1<1!

 0חו 81>חו 0חו ,

 1(68? 1ס1( - צ1וח - (גזסז סץז 1(י - (*!וסח <11 י/יז־ - חו81ו ־ 1<08? 0ח

 0חו 0חו ^7 0חו 0חו

 (וסץ - \׳ח סח סח 8)ומוי1(8, 0ח סח זס - ז<£ז וגח סח 2י1(8, 0ץ, י 1ס1< - 81וח - 1>זס1 ($11

0x13 81> 0חו 

 1<י - (81וסח <11 \׳יז - מו81ו ־ 1<08. 0ס־\/31<1! \/1ו חסחו( חוסח!

 01ו,1ו61ק, ״׳!ושזס סיח 1 §£(? (\״סס<1€ח) חסס<11£ 1>סגז<1 (ס חס11 סט( ו1וס <1טחוק1וח£$? \^1(1וסט( יחץ ץסע(.\ו/ו(1וס(1( יחץ
 זיו,\\/ו()וסו1( גחץ קסקקסז 3ח<)\״ו0וס111 ימץ $31(. 01ו 3 מסס<116 6ס3ז<1 (ס זס11 סס( (1(6 <11ומוק1ומ£$!
 01ו,(ו61ק, ײ׳1ו6ז6 סח 1 £6(? ^ 1<מ1ז6 (ס 611( (1ו6 <11נחוק11ח§$?

 01ו.1ו61ק,\״1ו6(6 03ח 1 £6(? קס( (ס 60ס1< (1ו6 <1<ומוק1ומ£$?

 01ו,1ו61ק,\״1ו6ז6 סגח 1 £6(? ץסטח£ חסמ (ס 63( (1(6 <1ו1חוק11מ£$?
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 \׳ע 615X11 0£\׳£א? זןעװעג וטסיב װו

 \¥1ו<;1*6 \¥6ו*6 ¥סװ?

 7ס11<50ח9 ןנ1ו1נ1151ו6<3 6ץ 1<)(>ח131ח 1925,\<י/1ר1ס1ר 116 סס116016ס11/סתר (1י6 ןא>61 2. 56931ס״ו(31ו. 01ו3)חו 73ס66ז $6( 1וו5
 5סח9 *1^01106ז סן>ז6ץ(6ז* (ס (1ו)5 זח61ס<1ץ. 1( 3($ס 3קן>63ז$ וח 0ו6 קסקע13ז 06\א)51ו <)3חס6 *7116 7זס!1<3.*

 ןעװעג וטסיב װו
 ןעװעג זיא טלעג זא

 זשיט ןפיוא ןגעלעג זיא ןדנ רעד ןוא
 (אד וטסיב טנײה

 אטשינ זיא טלעג ןייק זא
 .סואימ יוזא ןר?<וועג זיא ןבעל סאד ןוא

 ןעװעג וטסיב װו
 ןעוועג זיא טנגױ זא

 זסיז־רעקוצ ןעוועג זיא ןבעל סאד ןוא
 (אד וטסיב טנײה

 ,ארג ןענײז ראה יד זא
 .סואימ יוזא ןרןװועג זיא ןבעל סאד ןוא

 ןעוועג וטסיב װו
 ,ןעװעג זיא טנגױ זא

 יטנערבעג עביל טימ טאה ץראה סאד
 אד וטסיב טנײה

 ארג ןיוש זיא פאק רעד זא
 .טנעה יד ןיוש רימ ײב ןרעטיצ סע ןוא

 \/ט 1כו3(ונ 9©\/6ח,

 ^2 9©1( 12 9@\ז6ח

 טח ס16ז ח3<1ח )2 9©169ח סץ(ח 1!31ו?
 1-13ץחז (נ)3(ט ס1ס,

 /\2 (<6ץח 961( 12 ח)51ו(ס

 טח <נס3 16(גח !2 9@\׳סזח 32סץ זחו$.

 \/ס (כו3(וב 96\ז6ח,

 ^2 ץס^ח( <2 9©\׳6ח
 טח <נס5 16(נח וי2 9©\ז6ח (5ט1<6ז 2)8?

 1-13ץח( (נ)8(ט ז1ס,

 /\2 ס111וסז 23ץח6ח 9>־ס

 טח (105 16(נח 12 96\זסזח 32סץ זח13.

 \/ט (נ)5(ט 9©ע6ח

 /\2 ץט^ח( 12 96\ז6ח,

 0ס3 1ו3ז(5 1וס( חו!( 11(ג6 96(נז6ח(?

 1־13ץח( (נ18(ט (1ס

 /\2 (16ז 1<סק 12 51וסץח ^זס

 טח 68 (31(6זח (נ3ץ חו!ז 8(וסץח (1!1ו6ח1.

 \\׳1וסזס \״סזס ץסס עי׳&סח (!וסזס \*׳3$ מוסחסץ 3ח<1 (!וס <1ס\״זץ 1בץ סח (1וש ס1נ1€? 7ס<13ץ ץסס 3זס (וסזס, \<׳(ושח חוץ ודוסחשץ !$
 §סחס 3ת<1117ס 1ו3$ (נסססמוס $ס £זוות.

 \\׳(וסזס \\׳סזס ץסוג \י/1ו6ח \״€ \״סז£ ץססחן׳ 3ח<11ו(ס \״3$ $\״סס( 3$ $ט83ז? 7ס<13ץ ץסס בזס (וסזס 3ח<1 חוץ 1וג1ז 1$ §זבץ 3ת<1
 11(6 !$ §זוחו.

 \\׳1ז6זס \\׳סזס ץסט \<׳1ו6ת \י/ס וני׳סזס ץססח§ 3מ<1 חוץ 1וס3וו 1נטחוס<1 \״!(1ו 1ס\׳ש? 7ס<13ץ ץסס 3זס (וסזס 3ח<1 חוץ 1ו3!ז !$ ב1זסב<1ץ
 §ז3ץ בח<1 חוץ 1>3ח<1$ (זסחו1>|£.
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 |\10(1 ס־גוס



 ,200 ןאראמ ,גאז

 7ס11 1\1סזזסמס

 3סחס 81נסס1 א4סחחסחס3, 3ןנ8ח191ו ,)0<״3 1סחס0<1 (ס ססחווסויו 0סח1ח9 ו1וס 1חסס18111סח 1ח ומס 1511ו סח0
 1611ו ססח1סח105, <״1וס קחסס11סס<1 0סיא131ו ח1(סס13 1ח 30סחס1. \י/סז<]5 6ץ ¥100151ו קססו ^()חסווסחו 8ס13סח

 (1875-1653); חוס31ס 1נץ 8סחו11ס1 8ססס(ס1ו (1686-1664). קח1ח(0(1 1ח 3(וסס1 חוס51ס 1כץ 141115 (4ט51ס, 1חס.,
 א.ץ.. 1862.

 ,רענטס רעדורב וד •ןאראם ,נאז —
 ?רעניגד רדם רעד טײרנ זיא גװ

 ,רדה א ןיא ,לײה רעפיט ןיא —
 .רדם ןי_ימ טײרנענ ךיא באה טראד

 — 2סס, חחפזפח, <1ט 1נזט<10ח חופץחסז,

 \7ס 12 9ח0ץ1 <10ז 3©ץ<10ח זנפץחסז?, [■

 — 1ח (1(0ז 1וסץ1, 1ח 8 (<1וסץ£|0ז,^/י ׳ ■״•ע1׳

 0סז11וס1כ 11<1ן סס^זסץז זחסץח $סץ<1סז.

 ,ןעזכײװ צב ״װ רים ,ןאראם ,נאז —
 זןעטענ תוצם עםצװ וטםעװ

 ןטאראב םטאנ ףיוא .לײה רעד ןיא —
 .ןטאנקענ נײט םעד בצװ ןצם טאה

 ןנילק ךיז טםעװ יװ ,ןאראט ,גאז —
 ?ןגירק וצ װו הדגה א

 ,ןטלאפש עפיט ןיא ,לײה רעד ןיא —
 .ןטלאהאב ננאל ןיוש יז ךיא באה

 — 2ס0, חוסחסח, חו1ח ץט, !נסץ ץסחוסח,

 \7ס$(ט ו/8ץ$ס חו8($ס$ חסחוסח?

 — 1ח <10ח 1וסץ1, סץ1 00($ ()8זס(ח

 14ס( חוסץח ץ8ץ1נ {!סחו (סץ0 0@1<חס(ח.

 ] /י - ,׳>*,
 — 200, חוסחסח, ץ1 ץ©$( 211<1ו 1<110ח <;־ ׳*' "ע

 ^ (1800(16 ץט ($<ו 1<ז10ח?

 — 1ח <10ח !וסץו, 1ח (11© $1וק81(ח,

 אס1ג 1(<1ו 21 $1וסץח ו&ח^ 1נ81ו81(ח.

 ןרעװ ךיז טםעװ יװ ,ןאראם ,נאז —
 ?ןרעהרעד לוק ןצד טעװ ןעם ןעװ

 ,ןעננאפ ךים טעװ אנויש רעד ןעװ —
 .ןעננאזענ טיט ןבראטש ךיא לעװ

 — 2ס0, חו8ז8ח, ץ| ץ©$( 211<1ו ץסחח ׳0 <- ׳1 י .׳ : !

 \/0ח חוסח ץ©( <18ץח 1<ס1 <10ח1ו0חח? .׳ -

 — \/0ח <10ח $סץחס ץ©( חו11<(ו (8ח00ח,

 \/ס1 11<1ו $1ו(8ז(}ח חו1( 90280900. י • , ,י

 ד״ס11 חוס, א^בחחסחס, חוץ (נחס^שז, ו״1ו6זס !וסו׳ס ץסט קחסקגחס! ץסטז $סץ<1סז? — 1ח 3 <1ססק סו׳ס, 1ח
 3 (וסװסוו׳, (1וסזס 1 קזסק3זס<1 תוץ $סץ<16ח.

 זס11 חוס, א(3זז3ווס,וץ1וסח€ 3ת<1 ויזסחח ײ׳1וסחו \״ו11 ץסס §ס1 וחסו5ס1ו5? — 1ח (1וס <נ3״6, סח<18ח 0ס<1'$
 קזס1סס(וסח, חוץ <״1(0 1<חש3<1ס<1 (1וס <1סט£1ו.

 ז*11 ״י6• ^1גזז3חס, <״1וסחס 3חס ץסס §ס1ח§ 1ס חובחסןיס 1ס חח<1 3 /וס^סח/ח/ו? — 1ח 11וס <3<׳ס, 1ח
 <1ססק חססס$$ס$, 1'<׳ס 1וססח 1ו1<11ח8 11 (סח 3 1סח{י 11חוס

 7ס11 חוס, א׳(3חז3חס, 1וס<״ <״(11 ץסס קזס1סס1 ץסווז^סווי \״1וסח (!וסץ !וסבז ץססח <׳סו<ס? — \\׳1וסח 1(וס
 סחסחוץ חח<1$ חוס, 1 <״111 <11ס $1ח^1ח^.
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